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THƯ GỬI THANH NIÊN BÌNH PHƯỚC 

Các bạn thanh niên Bình Phước thân mến! 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm 

kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 02 ngày, ngày 14/10 và 15/10/2019. 300 đại biểu 

tham dự Đại hội đại diện hơn 62.527 hội viên thanh niên tỉnh Bình Phước biểu thị ý 

chí quyết tâm tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đoàn kết tập hợp rộng rãi các tầng 

lớp thanh niên trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương Bình Phước hiện 

đại, văn minh; xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. 

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Bình Phước tiên phong, bản lĩnh, 

đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình 

Phước lần thứ VII kêu gọi các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tiếp 

tục kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc; đoàn kết, sáng tạo, đổi 

mới, xung kích đi đầu trong học tập, lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho 

bản thân, gia đình và xã hội; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã 

hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

Các bạn thanh niên tỉnh Bình Phước thân mến!  

Chúng ta rất hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Đông 

gian lao mà anh dũng; được bồi đắp, rèn luyện, trưởng thành trong cái nôi truyền 

thống cách mạng vẻ vang, trong môi trường thuận lợi, đang nuôi dưỡng trong mình 

nguồn sinh lực dồi dào, khát khao cống hiến và sáng tạo lớn lao. Cùng với sự quan 

tâm chăm lo, tin tưởng của gia đình và xã hội, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam; 

những phẩm chất quý báu ấy là hành trang, là tài sản vô giá, chỉ có tuổi trẻ chúng ta 

mới có được. 

Thanh niên Bình Phước là những người yêu nước; biết coi trọng bản sắc, 

truyền thống của dân tộc, thương yêu đồng bào; xung kích, tình nguyện xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. 

Thanh niên Bình Phước là những người “có lý tưởng; có học vấn; có sức 

khỏe; có việc làm và có hạnh phúc”; cùng trăn trở với những khó khăn, thách thức 

của tỉnh nhà, sẵn sàng đem sức trẻ phục vụ quê hương, đất nước, vì mục tiêu “Dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Thanh niên Bình Phước nguyện đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, đi theo con 

đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, quyết tâm cùng dựng xây đất 

nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh. Học tập và làm theo lời Bác, thanh niên 

Bình Phước tự tin vững bước tiến vào tương lai./.  


